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Egcr yükseklik korkunu 
zu psikivatrist terapile
riyle yenemcdiyseniz el 

bin metrelik bir daha çı• 
kın sonra kendinizi aşa 
gı bırakın' Yamaç paıc1 
şutüyle aşagıya indigi 

nizde korkunuzdan eser 
kalmadığını foı:kcdecek 

siniz. Denizlili İsa Dal, 
korkusunu \'L'nnıeklc 
kalmayıp ulu,,l.ırarnsı 

varı~malara da btılıvor. 

Yamac paraşutüy
le ucmalt. yolda yü
rümek.ten daha gü
venlll Salt.m lt.orlt. · 
mayın, her~y rih· 
nlnird• blt;yor. 

Yükseklik korkunuzu uçurun! 
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.. Yükseklik korkum var, ya
maç paraşi.ıtüylc asla uça
mam· demeyin sakın; çünkü 
üçüncü kattaki evinden aşağı
ya bakamayanlar bile bu spo-
ru yapabiliyor. Bugüne kadar 
belki de yükseklik korkusu 

sebebiyle yamaç paraşütünü denemeyenler bu 
kaygılanndan kurtulabilir. zira Denizli'deki 
Adrenalin Derneği üyeleri arasında. normal 
yükseklik korkusu olanların yanı sıra aşın 

yüksektik korkusu olanlar da yamaç paraşü
tüyle atlıyor. Uzmanlar bu durumu, "Çivi çivi
yi söker", "Bilmek özgürlüktür ve kişiyi ege
men kılar•. ·Yükseklikle yamaç paraşütü be
yinde farklı kodlanıyor" şeklinde izah ediyor. 

Öyle birini düşünün ki, yükseklik korkusu, 
sınırlan ı;oktan aşmış, birinci kattan daha yu
kanda oturamıyor: ama aynı zamanda da ya
-nnıı. 1"-mı;ı'Utt.-yııpı) uı. 'i'>eı iı.2ili, 1= 'i'>dl Uo.ı ı ı.·vı. 

ediyoruz. Yamaç paraşütünde Türkiye yedinci
liği olan ve 4 bin 500 metreye ulaşan Dal, ulus
larnrıısı yansmalara dn kot ı lıyor. Isa Dal, yi.ik
st'klik korku'iunun her lns.ında o l,ıhilect~r;ın ı, 

nncnk yamaç paraşütü ya parken bu fobinin or 
t.ıya çıl,.:madıAın ı sbyluynr. llıımın t1•1nt olarak 
Ull:;illllllll'0lleı;egım kJyCIC'CIC'n IJill, - ıı..ı Cluygu 

çok farklı. Yamaç paraşütünün ne olduğunu 
anladığımda. yükseldik korkusuyla ilgisinin ol
madığını öğrendim. Bunun üzerine farklı bir 
zevk ve heyecan duymaya başladım; ancak yi
ne de yükseklik korkum geçmedi." diyor. 

Oto yedek parçası işiyle uğraşan Hasan 
Çelebi de yükseklik korkusu had safhada 
olanlardan. O da dört yıldır yamaç paraşü
tüyle uğraşıyor. 3 bin 850 metre havalanan 
Çelebi, fobisi yüzünden üçüncü katıri balko
nundan aşağıya bakamıyor. Bu korkusunu 
yenemeyen Çelebi, bir yandan da yamaç pa 
raşütüyle uçmaya devam ediyor, hatta eğitim 

verebilmek için Ankara'da Türk Hava Kuru
mu tarafından düzenlenen seminerlere katılı
yor. Yamaç paraşütüyle yükseklik korkusu- . 
nun ters orantılı olduğunu savunan J lasan 
('PIPhi, ilk f>t:ıpt;ı uçmak için hipnoz yöntemi 
ni denemek istemiş ; fakat bu şekilde sağlıklı 
uçuş yapamayaı;ağmı anlayınca vazgeçmiş. 

Yamaç paraşütündeki kanatların korkuyu 
azaltmada faydalı olduğunu söyleyen Çelebi 
"Fobim olduğu için derneğe girdiğim 2003 yı
lında yamaç paraşütü yapanlara bakamazdım 
bile ve merak da etmezdim. Bir gün 'Yamaç 
paraşütüyle ilgili eğitim vereceSiz.' dediler, 

'Her şey zihinde bitiyor' 
Psikolojik danışman Hüseyin Özturk, yamaç parasülundekı kontrollü yükseklik kavramıyla yüksek· 
lik korkusunun beyınde farklı kodlandığına, bu sebeple korkusu olanların da ucabileceğine dikkat 
rııki,ınr "Ailm<>.lt ;;,-ıry.,.ıiiJ,tiU: •vı.l,i,-Jıf. ~:ı-.,.,_,..,.,ı,./<UL ~ --fuyı.:t,~iUl'",'"ı.,ı'"u::,ı, ıJıı,fJ Uo yoıııoı. f!dl d!;>U

IU yapanlann ikı yöntemle bu korkuyu yenebıleceQini söylüyor ilk olarak "çivi çiviyi söker· mantığın
dan harekelle yükseklik korkusunun üzerine gidilerek kurtulunabileceğini, ikınci olarak da NLP 
teknikleriyle kısa sürede kişiye korktuğu şeyle ilgili farklı bakış açılan kazandırılarak bundan sıyn 
labılece9lnın öğretılebılec~ını açıklayan Öztürk. "Korku ve kaygıya sebep olan şey olayın kendısın• 
den degıl, kısı ıçın ıaşıdıQı anlamdan kaynaklanıı Yanı yamaç paraşutu veya yukseklık. hıc kımscde 
kaygıya ve korkuya sebep olmaz. Kaygı ve korku veren ~y. kısının yukseklıge yukledıgı anlamdır 
Rıı rt,ı 7ıhınrtıı rtr~ı,:;1ırılrlınınrtr knrk ı ı vtı ~aynı nn u1 ın krfl~ ıı ,ı~tır 1·1,, rıııu uı-lı ı I c ıılıııı lııı 
problemın nüksetme riski olabildığı gibı zıhınde ccizüldüğunde tamamen ortadan kalkacaktır· dıyor 

ben de kahlmaya karar verdim. Yapamazsam 
bırakınm diye düşündüm. Ardından bir haf
talık eSltim sonrasında ilk kez uçtum.~ diyor. 

YAMAÇ PARASUTU CUVENLi BİR SPOR 

H
alı ticareti ile usraşan Şuayip Er
kuş'un ise yükseklik korkusu nor
mal: ancak uçağa binmeye çekini
yor. 2001 yılından bu yana yamaç 

paraşütüyle uçuşlar yapan Erkuş, ciddi bir kaza 
tehlikesi atlatmasına rağmen vazgeçmemiş. 

Yükseklik korkusu olanların eğitimle düzeldiği

ne ısa.ret eden Erkuş, ~ Bilinen bir şeyden fazla 
korkulmaz. insan bilmcdiSinden korkar. Eği

timlerde de yavaş yavaş bilgiler aktanlıyor, do· 
!ayısıyla da bu korku da ortadan kaldınhyor. ~ 
diyor. Uçakta güvende olmadığı düşüncesiyle 
tedirginlik vasad ı~nı ve korkusunun iiı.ı <.ı>vi
yeye çıktığını anlatan Erkuş, şunlan SÖylüyor: 
• iki yıl önce paraşütle havalanırken düştüm ve 
sol kolum kınldı. Bu yüzden bir yıl uçamadım; 
nncak ' lkın diiştilm, arhk uçamam' glbl bir \..or
\..u yaş.am.ıdım, UçJA,l bindlRimde ı~ \..ontrol 
bende olırnıdıAı için ciddi boyutta ı..:oıl,.:u)'ontm, 
ı\·,lııııl.ı ıı,, ıuuı ıı., ıl uu .,.,JJIJ.ı t;Uhıılı vlJu 
ğu anlalıb.ı bı_,[I,.! bu ı..urı..uın ortadan \..alka r. ~ 
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